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Együ� működés ketretében a jogsegéllyel foglalkozó szervezetek összefogását szorgal-
mazzák a „Környezeti információkhoz hozzájutás feltételeinek és civil szervezetek részvé-
telének javítása érdekében a civil összefogás erősítése” c. Nemzeti Civil Alap, Önszervező-
dés Szakkollégiuma által támogato�  program keretében az alábbi szervezetek:

Felelősséggel a Természetért Egyesület
A Felelősséggel a Természetért Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Egyesület (rövidebben: 
Felelősséggel a Természetért Egyesület)  2007. év elején alakult Szekszárdon. Egyesületünk fő célja a fő-
ként természeti értékek elsőbbségét és védelmét szolgáló közhasznú célok megvalósítása, támogatása, 
de emelle�  odafi gyelünk természetesen a környezeti és kulturális értékekre is. Ennek tükrében szükség 
szerint társadalmi kontrollt gyakorolunk főként a véde�  természeti értékeket és területeket, Natura 
2000 területeket, Ökológiai Hálózat területeit, Érzékeny Természeti Területeket érintő gazdálkodási és 
természetvédelmi kezelési tevékenységek fele� .
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy képviseljük a természeti értékek és területek védelmét a különböző fó-
rumokon, hatósági eljárásokat kezdeményezünk, és ha szükséges megszervezzük a jogi képviseletet egyes 
természetvédelmi ügyek érvényesítésében.
Mindezt teszzük elsősorban a Dél-Dunántúlon, de működési területünk a Magyar Köztársaság teljes te-
rülete. 

Tisza Klub
A Tisza Klub környezet- és természetvédő regionális társadalmi szervezet 1990-ben alakult.Alapvető-
nek tartjuk a természe� el való harmonikus viszony megteremtését, hiszen e nélkül nem élhetünk. Hozzá 
kívánunk járulni ahhoz, hogy az emberek minél egészségesebb környezetben élhessenek. A szennyezők, a 
környezetpusztítók és az ezt elviselni kényszerülők konfl iktusában az utóbbiak melle�  állunk. Ugyanakkor 
nem zárkózunk el az irányelveinkhez kapcsolódó egyéni, regionális, országos vagy nemzetközi kezdeménye-
zésektől, légyen az privát vagy állami megkeresés. Tevékenységünket jobbára a Tisza-völgyében, a Tisza 
vízgyűjtőjében kívánjuk folytatni. Abban a régióban, amelynek vize, élővilága, szépséges tájai, természeti és 
kulturális kincsei értéket jelentenek számunkra és remélhetőleg mások, elsősorban az i�  élők számára is.
A környezeti kultúra és a környezetbarát magatartásforma kialakításának fontos eszköze a környezeti 
nevelés, mely nemcsak az i� úság, hanem a felnő� ek tudatformálását is szolgálja.
Hozzá kívánunk járulni az élővilág és környezete jobb megismeréséhez, a biológiai sokféleség fenntartásá-
hoz. Törekszünk arra, hogy a Tiszavölgy teljes hosszában véde�  legyen, ugyanakkor értékeit minél többen 
élvezhessék.

Nimfea Természetvédelmi Egyesület
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület jelenleg a Tiszántúl egyik legnagyobb civil alapokon működő környe-
zet- és természetvédelmi szervezete. A szervezetnek oktatóközpontja, kiadványi, saját földterületei, hat 
kiemelt szakmai célprogramja (természetvédelem, környezeti elemek védelme, környzeti nevelés, vidék-
fejlesztés, demokráciafejlesztés, kulturális örökség védelme), és ezeken belül több mint negyven szakmai 
programja van, amelyek folyamatosan futnak számos kiemelten közcélú kormányzati feladatot átvállalva 
az államtól és annak szerveitől. 
Az egyesület elődjének alapjait a szarvasi főiskolán raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi Kör formájában, 
1988-ban. 1993-ban a Békés Megyei Bíróság bejegyezte szervezetünket, a „Nimfea” Természetvédelmi 
Egyesület (Szarvas) néven. Egyesületünk neve a tündérrózsa nemzetségének (Nymphaea) egyszerűsíte�  
nevéből származik, amely névvel az eredeti működési területünk a Körösök vidéke, a Nagykunság és a Hor-
tobágy egykori vadvizek járta végtelen sárrétjére és mocsárvilágára emlékezünk. Egyben jelzi a szervezet 
kötődését a mai napig a vizes élőhelyekhez, habár már működési területünk jócskán felöleli az egész Kár-
pát-medencét. 
Alakulás óta alapküldetésünk elsősorban a természet védelme, ezen belül a véde�  és nem véde�  élőlények, 
valamint azok élőhelyeinek megóvása, a biológiai sokféleség megőrzése, az emberi társadalom fenntartha-
tóságának megteremtése. Feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást.

A társadalmi részvétel 
szükségessége

Magyarországon a rendszer-
váltást követő gazdasági átalaku-
lások, majd az Európai Uniós csat-
lakozás teremte� e lehetőséget 
kihasználó fejlesztéspolitika koráb-
ban nem láto�  mértékű környezet-
használatot / természetrombolást 
eredményeze� . A strukturális 
alapokból folyó fejlesztések éppúgy 
nagyon sok veszélyt rejtenek, akár a 
kormányzati fejlesztések csakúgy a 
környezet-egészségügy, az építe�  
környezetünk, mint a természeti 
értékeink védelme szempontjából. 

A gazdaság fejlődésének legfon-
tosabb objektív korlátja e gazdasá-
gi növekedést célzó rendszerben a 
természeti erőforrások kihasznál-
hatósága, aminek alapelve kell, hogy 
legyen az erőforrások fenntartható 
használata. Ennek megvalósítá-
sa széles társadalmi részvétellel, 
információval, társadalmi igazsá-
gossággal (esélyegyenlőséggel, de-
mokratikus, átlátható eszközökkel) 
valósulhat csak meg, ami alapjaiban 
igényli, hogy fejlesszük a részvételi 
demokráciát hazánkban!

Ennek érdekében több zöld civil 
szervezet folytat olyan jogvédelmi 
szakmai tevékenységet, amellyel 
segítségére van magánszemélyek-
nek is, hogy minden olyan ügy meg-
felelő érdekképviseletet, szakmai 
támogatást kapjon, ami sérti a 
építe�  és természetes környeze-
tünk, egészségünk megőrzésének 
érdekeit.

Segítségnyújtás civilektől
Kiadványunk célja, hogy bemu-

tassa azt a tevékenységét a zöld 
civil szervezeteknek, amelynek célja 
a széleskörű együ� működés lét-
rehozásával a fenntarthatóan mű-
ködő, erőforrásaival fenntartható 
módon gazdálkodó humán társada-
lom. A civil részvételi tevékenységek 

lényege, hogy a lakosság életminő-
sége javuljon, az egészségre gyako-
rolt káros környezeti hatások csök-
kentjenek, a rekreációs, szabadidős 
tevékenységek feltételei fejlődnek 
és a környezet ökológiai potenciálja 
javuljon. Emelle�  a társadalmi sza-
badságjogok a környezeti demok-
rácia fejlődésével javuljanak, felelős, 
környeze� udatosan gondolkozó, 
fenntartható fogyasztási mintákat 
követő, esélyegyenlőséget és tár-
sadalmi igazságosságot teremtő 
társadalomként működjön hazánk.

Zöld civil szervezetek 
tevékenységei
◆ fellépés a környeze� erhelő beru-

házásokkal szemben
◆ jogi és szakmai segítségnyújtás 

fellépő magánszemélyeknek és 
közösségeknek

◆ társadalmi részvétel erő-
sítése véleményezéssel és 
véleménnyilvánítással a fejlesz-
tések negatív hatásainak meg-
előzése érdekében

◆ környezeti információk átadása
◆ környezeti információkhoz való 

hozzáférés javítása, az arra való 
igény társadalmi növelése

◆ környezeti ügyekben való dön-
téshozásban való részvétel

◆ általános társadalmi ismere� er-
jesztés és szemléletformálás, 
fenntartható fogyasztási szo-
kások és lakossági környeze� er-
helést csökkentő technikák és 
magatartás elterjesztése

◆ a társadalmi igazságosság meg-
teremtéséhez való hozzájárulás 
a fenntartható fejlődés elveinek 
alkalmazásával a döntéshozás-
ban és az esélyegyenlőség meg-
teremtésében.

Közérdekű bejelentők védelme
Egy-egy környezetügy eseté-

ben sokszor merül fel annak a prob-
lémája, hogy önmagukban azok, akik 

látnak egy problémát, nem 
„mernek” fellépni. Ebben is se-
gítséget tudnak nyújtani a 
zöld civil szervezetek, hiszen 
közérdekű bejelentésként ér-
tékelik az információt legtöbb-
ször, azt továbbítják a megfe-
lelő hatóságok irányába. 

A közérdekű bejelenté-
sek olyan körülményre, hibára 
vagy hiányosságra hívják fel a 
fi gyelmet, amelynek orvoslá-
sa, illetőleg megszüntetése a 
közösség vagy az egész tár-
sadalom érdekét szolgálja. Ez 
a bejelentés felhívhatja a fi -
gyelmet jogszabályba ütköző 
magatartásra vagy tényre.

A Ptv. 15. § (1) és (2) be-
kezdése alapján a közérdekű 
bejelentést tevő kérheti, hogy 
az eljárás során ne fedjék fel 
személyét. Ennek a kérelem-
nek – ha a vizsgálat eredmé-
nyessége mást nem kíván – 
eleget kell tenni. 

A közérdekű bejelentőket a 
törvény is védi, hiszen a bün-
tető törvénykönyvben ismert 
a „Közérdekű bejelentő üldö-
zése” megnevezésű, hivatalból 
üldözendő bűncselekmény. 
Ez kimondja, hogy „Aki közér-
dekű bejelentés mia�  a beje-
lentővel szemben hátrányos 
intézkedést tesz, vétséget 

követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, köz-
érdekű munkával vagy pénz-
büntetéssel büntetendő.” A 
bűncselekmény megvalósul, a 
bejelentővel szemben hátrá-
nyos intézkedés megtételével, 
és a bűncselekmény akkor is 
megvalósul, ha a hátrányos in-
tézkedést látszólag jogszerű 
indokok alapján, törvényesnek 
látszó keretek közö�  hozzák 
meg. Ennek okán a zöld szer-
vezetek igyekeznek védelmet 
biztosítani a közérdekű beje-
lentők számára - bár a legtöbb 
esetben szerencsére erre 
nincs szükség.
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